Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie
Oferta kształcenia 2018/2019
Typ szkoły

Język obcy*

Liczba
oddziałów

Liczba
miejsc

Uwagi

Język ang./niem I
Język ang./niem. II

1

30

Oferta skierowana do osób
zamierzających
kontynuować kształcenie na
kierunkach przede
wszystkim politechnicznych
oraz technicznych.

Język ang./niem I
Język ang./niem. II

1

30

Oferta skierowana do osób
zamierzających
kontynuować kształcenie na
kierunkach medycznych,
stomatologii, farmacji,
weterynarii i pokrewnych.

Język ang./niem I
Język ang./niem. II

1

30

Oferta skierowana do osób
zamierzających
kontynuować kształcenie na
kierunkach przyrodniczych i
technicznych, np.
Wojskowa Akademia
Techniczna, Inżynieria
środowiskowa, Leśnictwo,

Liceum Ogólnokształcące**
Profil politechniczny
Kształcenie w zakresie
rozszerzonym:
- matematyka,
- język angielski lub
niemiecki,
- trzeci przedmiot
realizowany w zakresie
rozszerzonym do wyboru
przez ucznia od klasy II
I przedmiot uzupełniający:
historia i społeczeństwo
II przedmiot uzupełniający
przyroda lub
informatyka stosowana
Profil medyczny
Kształcenie w zakresie
rozszerzonym:
- biologia,
- język angielski lub
niemiecki,
- trzeci przedmiot
realizowany w zakresie
rozszerzonym do wyboru
przez ucznia od klasy II
I przedmiot uzupełniający:
historia i społeczeństwo
II przedmiot uzupełniający
fizyka medyczna
Profil przyrodniczotechniczny
Kształcenie w zakresie
rozszerzonym:
- chemia,
- język angielski lub
niemiecki,
- trzeci przedmiot

realizowany w zakresie
rozszerzonym do wyboru
przez ucznia od klasy II
I przedmiot uzupełniający:
historia i społeczeństwo
II przedmiot uzupełniający:
informatyka w naukach
przyrodniczo-technicznych
Profil humanistyczny
Język ang./niem I
Kształcenie w zakresie
Język ang./niem. II
rozszerzonym:
- język polski,
- język angielski lub niemiecki
- trzeci przedmiot
realizowany w zakresie
rozszerzonym do wyboru
przez ucznia od klasy II

1

30

Oferta skierowana do osób
zamierzających
kontynuować kształcenie na
kierunkach przede
wszystkim
humanistycznych, a także
społecznych.

I przedmiot uzupełniający:
przyroda
II przedmiot uzupełniający
historia i społeczeństwo
*Jednym z przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym jest w każdej klasie język angielski lub
niemiecki. Uczniowie uczą się ponadto drugiego języka obcego nowożytnego: języka angielskiego lub
niemieckiego. Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych, utworzonych na
podstawie diagnozy poziomu biegłości językowej ucznia.
**Utworzone zostaną klasy o profilach najchętniej wybieranych przez kandydatów. W klasach pierwszych
realizowane są głównie przedmioty w zakresie podstawowym, w związku z tym istnieje możliwość zmiany
profilu klasy (realizowanych rozszerzeń) po pierwszym roku nauki.

